ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV

Odgovor na vprašanje Brune Kastelic glede omejitve tovornega prometa na
priklju%ku državne ceste R2R2 -444 in lokalne ceste LC 001 161 »0rni%e – Ravne«
Ob%inska uprava je upravljalcu državne ceste R2-444 Direkciji RS za infrastrukturo
posredovala dopis, v katerem je zaprosila za izdajo naloga za postavitev prometne
signalizacije, ki bi prepovedovala promet za motorna vozila s priklopnim vozilom. Ker
odgovora s strani Direkciji RS za infrastrukturo še nismo prejeli, bomo odgovor podali
na prihodnji seji ob%inskega sveta.
Pripravil: Jošt 0ernigoj
Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika glede nevarne šolske poti iz Orešja do
Osnovne šole Col
Ob%ina Ajdovš%ina se zaveda nevarnosti na šolski poti med Orešjem in Osnovno šolo
Col. Zato je v preteklosti že postavila spremenljiv prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«, ki
voznike opozarja na prehitro vožnjo ob vstopu v naselje Col ter zajema tudi obmo%je
šolske poti med Orešjem in objektom Osnovne šolo Col. Prav tako je na tem obmo%ju
postavljena aktivna prometna signalizacija, ki opozarja na bližino osnovne šole. Glede
na strnjeno pozidavo, ki poteka tik do bankine državne ceste z obeh strani, je edina
smiselna umestitev pešpoti južno od prej navedenih stanovanjskih hiš, kjer pa so
zemljiš%a v zasebni lasti. S tem bi se zagotovila varna šolska pot do najbližjega hodnika
za pešce oziroma do varnega prehoda za pešce pri osnovni šoli.
Pripravil: Jošt 0ernigoj
Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika glede vpisa otrok iz drugih ob%in v Otroški vrtec
Ajdovš%ina

Takih otrok je 16, in sicer 9 otrok obiskuje oddelke v ob%ini Ajdovš%ina, 7 otrok pa
obiskuje oddelke v ob%ini Vipava.
Prihajajo iz slede%ih ob%in:
• Ob%ina Idrija – 1 otrok,
• Ob%ina Ren%e – Vogrsko -1 otrok,
• Ob%ina Jesenice – 2 otroka,
• Ob%ina Hrpelje Kozina – 1 otrok,
• Ob%ina Sežana – 4 otroci,
• Ob%ina Šempeter Vrtojba – 1 otrok,
• Ob%ina Koper – 3 otroci,
• Ob%ina Novo mesto – 2 otroka,
• Ob%ina Nova Gorica – 1 otrok.
Podatki so za mesec september 2019.
Pripravila: Alenka Mo%nik, ravnateljica OVA
Odgovor na vprašanje Davida Korena glede uporabnikov objektov, ki so v upravljanju
Zavoda za šport Ajdovš%ina

Število uporabnikov – Zavod za šport Ajdovš%ina v letu 2018
Objekt
OŠ,SŠ
Domicilna
Zunanji
društva
uporabniki

Skupaj
uporabnikov

Velika dvorana VD

6.500

14.958

1.520

22.978

Mala dvorana MD

5.500

6738

193

12.431

Igriš%e z umetno travo 2.200
UT

26.620

1.470

30.290

Ve%namensko igriš%e
VI

5.650

1.030

8.280

1.600

*Domicilna društva VD: Ženski Rokometni klub Ajdovš%ina, Rokometni klub
Ajdovš%ina, Malonogometni klub KIX, ŠD Numulitus, Rokometni klub Col, Nogometno
društvo Primorje
*Domicilna društva MD: Košarkarski klub Ajdovš%ina, Smu%arski klub DOL,
Nogometno društvo Primorje, Shootokan, Plesni klub ADC, ŠD Momentum, Atletik,
Cici Poskok, ŠKD Wada, Triatlon klub Ajdovš%ina, Plavalni klub Ajdovš%ina, ŠD
Rekreativ%ek, Klub Ajdovskih študentov
* Domicilna društva UT: Nogometno društvo Primorje, Veterani Primorje, Gladiatorsi
*Domicilna društva VI: Nogometno društvo Primorje, Rokometni klub, Ženski
rokometni klub, ŠD Rekreativ%ek, Košarkarski klub
Objekt

Vrtec, OŠ, SŠ

Domicilna
društva

Zunanji
uporabniki

Skupaj
uporabnikov

Letno kopališ%e
LK

685

2.087

16.217

18.989

Zimski bazen ZB

5.917

11.981

3.645

21.543

Savne

1.278

1278

Kamp

3.398

3.398

371

721

10.523

10.523

216

616

Plezalna stena

350

Fitnes
Namizni tenis

400

*Domicilna društva LK: Plavalni klub Ajdovš%ina, Triatlon klub Ajdovš%ina, ŠD
Rekreativ%ek
*Domicilna društva ZB: Plavalni klub Ajdovš%ina, Triatlon klub Ajdovš%ina, ŠD
Rekreativ%ek
Pripravil: Uroš Pintar, direktor ZŠA
Odgovor na vprašanje Alojza Klemen%i%a glede nadzora izvajanja brezpla%nih prevozov
za starejše

Na podlagi vprašanja smo dodatno pregledali seznam rezerviranih in izvedenih
prevozov, potne naloge in poro%ila v našem informacijskem sistemu za poletne

mesece. Pregled je izkazal ujemanje števila prevoženih kilometrov z vnešenimi
rezervacijami prevozov in dejansko opravljenimi vožnjami. To pomeni, da se število
skupno prevoženih kilometrov po števcu vozila ujema s številom kilometrov po
rezerviranih prevozih in prevozih navedenih na potnih nalogih. Zato ne vidimo
možnosti, da bi vozilo bilo v uporabi še za kak drug namen.
Model delovanja Zavoda Sopotniki jasno dolo%a na%in prevzema in predaje službenega
vozila v uporabo. Klju%e vozila predaja koordinator enote Ajdovš%ina izklju%no osebam,
ki imajo podpisan Dogovor o izvajanju prostovoljskega dela v Zavodu Sopotniki. Poleg
tega, da koordinator te osebe pozna, saj jih je uvedel v prostovoljsko delo in jih redno
sre%uje pri svojem delu, le-te svojo istovetnost potrjujejo tudi z identifikacijsko
izkaznico, ki je opremljena z njihovo sliko. Zato ni možno, da bi vozilo prevzela oseba,
ki ni aktivni prostovoljec Zavoda Sopotniki in bi opravljala prevoze, ki niso zabeleženi
v internem informacijskem sistemu.
Zavod Sopotniki daje velik poudarek na zaupanju v kakovost in transparentnost
svojega delovanja. Vsako koledarsko tromese%je Ob%ini Ajdovš%ina preda poro%ilo o
izvajanju storitve, kjer so navedeni preverljivi podatki o številu opravljenih prevozov,
prevoženih kilometrih, številu opravljenih ur prostovoljskega dela, iz katerih naselij in
na katere lokacije so bili izvedeni prevozi, statisti%na analiza glavnih namenov
rezervacij, število uporabnikov in število prostovoljcev. Dosledno spoštovanje modela
delovanja storitve brezpla%nih prevozov starostnikov, redno poro%anje ter sledljivost
in preverljivost podatkov z dejanskim stanjem so zagotovila, da tako v Zavodu
Sopotniki kot na Ob%ini Ajdovš%ina obstaja poznavanje stanja izvajanja storitve.
Pripravila: Anu Kahuna, Zavod Sopotniki
Odgovor na vprašanje Alojza Klemen%i%a glede javnega nate%aja za gradnjo vrtca na
Policah v Ajdovš%ini
Ajdovš%ini

Namera za izgradnjo novega 15 do 20 oddel%nega vrtca v mestu Ajdovš%ina bila
potrjena v sprejeti novelaciji Na%rta razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017 – 2023,
ki je bila obravnavana na junijski seji ob%inskega sveta. Glede na navedeno je bila
pripravljena projektna naloga za 20-oddel%ni vrtec, ki je predviden na obrobju mesta,
na Policah. Konec julija je bilo objavljeno javno naro%ilo za arhitekturne in inženirske
storitve (izdelava projektne dokumentacije) z javnim nate%ajem za idejno rešitev za
izgradnjo novega vrtca na Policah v Ajdovš%ini. Postopek še ni zaklju%en.
Pripravila: Katarina Ambroži%
Odgovor na vprašanje Igorja 0esnika v zvezi z izvajanjem nadzora nad vzdrževanjem
vegetacije ob ob%inskih cestah
cestah

Vodja medob%inske uprave, Tadej Mori:
»V letu 2018 smo obravnavali v Ob%ini Ajdovš%ina 60 primerov glede obrezovanja
grmi%evja/drevja ob ob%inskih cestah. V letu 2019 pa smo do sedaj obravnavali 40
primerov. Glede te problematike nismo izdali v Ob%ini Ajdovš%ina nobene odlo%be,
ker so vse zadeve po naših aktivnostih in kasnejših preverbah ustrezno urejene. V
kolikor veste za kakšno zadevo, ki ni urejena skladno s predpisi, nam jo prosim
sporo%ite, da si zadevo ogledamo na terenu.

Postopek poteka tako, da nas vzdrževalec ob%inskih cest - javno podjetje KSD
Ajdovš%ina d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe v Ob%ini Ajdovš%ina, ki sicer
odgovarja za pravilno vzdrževanje ob%inskih cest, obvesti o posameznikih, ki ne
upoštevajo njihovega poziva za odpravo nepravilnosti. Med inšpekcijskim nadzorom
na terenu tudi ve%krat posameznikom izre%emo opozorilo na kraju samem, %e gre za
manjše primere zaraš%enosti in jih le-ti tudi nemudoma sanirajo.«
Inšpektor Dušan Bremec je v imenu medob%inske uprave podal odgovor glede
obvestila, ki ga pošilja KSD d.o.o. lastnikom zemljiš% ob ob%inskih cestah:
»Zadevni dopis je v bistvu koncipiran z bistvenimi poudarki iz veljavnih predpisov, ki
jih navajajo v njem. Morda bi bilo enostavneje poudariti, da na površinah, ki so sestavni
del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta
zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne
prometne signalizacije in oprema ter cestne naprave in druge ureditve. Pregledno polje
se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, %e to ni mogo%e, pa tako, da je glede
na terenske razmere zagotovljena najve%ja možna preglednost.«
Pripravila: Mojca Remškar Planinc
nadvozu
ozu %ez HC pri Dolgi
Odgovor na vprašanje Dejana Škvar%a glede grafitov v nadv
Poljani in pod Kožmani
Odstranitev grafitov na odbojni ograji na nadvozu %ez HC pri Dolgi Poljani je bila
izvedena s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovš%ina, grafit v podhodu
pod Kožmani pa bo odstranjen oziroma prepleskan v roku enega tedna.
Pripravila: Alenka 0adež Kobol
Odgovor na vprašanje Dejana Škvar%a glede vzdrževanja lesenih ograj ob Hublju
in Lokavšku in drevesa pred OŠ
Macesnov les redno vzdržuje Komunalno stanovanjska družba in enkrat letno izvede
zaš%itni premaz. Macesen s staranjem dobi »patino«, posivi, zato mogo%e daje vtis, da
se ga ne vzdržuje. Naslednji premaz bo KSD izvedla spomladi. KSD smo obvestili tudi
o menjavi drevesa pred OŠ, ki bo izvedeno ob primernem %asu za zasaditev.
Pripravila: Alenka 0adež Kobol
Odgovor na vprašanje Jožka Premrna glede kopališ%a v Lokavš%ku
Kopališ%e v Lokavš%ku naprej od ran%a ni uradno kopališ%e, postavljeno je brez soglasij
in brez opravljenih meritev kvalitete kopalne vode. Na drevo je bila svoj %as tudi
nameš%ena tabla »Kopanje na lastno odgovornost«. Upravljalec Lokavš%ka in površin ob
njem je Direkcija RS za vode, ki za kopališ%e ni izdala soglasij. Prav tako tudi Ob%ina
Ajdovš%ina ni bila zaprošena za izdajo kakršnih koli soglasij ali dovoljenj v tej zvezi.
Pripravila: Alenka 0adež Kobol

